Sprawozdanie z działalności
Krajowego Centrum ds. AIDS
w 2000 roku
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W wyniku Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 roku
Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS zostało przekształcone
w Krajowe Centrum ds. AIDS. Centrum ma zasięg ogólnopolski i jest
jednostką budżetową, finansowaną przez Ministerstwo Zdrowia z działu
„Ochrona zdrowia”, rozdział 8534 – „Zapobieganie i zwalczanie AIDS”.
Celem Centrum jest:
! realizowanie działalności profilaktyczno – edukacyjnej w dziedzinie
zapobiegania HIV i AIDS
! wypracowywanie zasad i standardów diagnostyki i terapii osób żyjących
z HIV i chorych na AIDS
! koordynacja działalności placówek służby zdrowia udzielających świadczeń
zdrowotnych osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS
Do zadań ogólnych Centrum należy:
♦ prowadzenie bieżącej analizy i oceny sytuacji epidemiologicznej kraju,
♦ koordynacja

działań

jednostek

organizacyjnych

ochrony

zdrowia

w zakresie zapobiegania, zwalczania, diagnozowania i leczenia HIV i AIDS,
♦ realizowanie

założeń

strategicznych

polityki

państwa

w

zakresie

zapobiegania i zwalczania AIDS oraz opieki nad żyjącymi z HIV
i chorymi na AIDS,
♦ opracowanie i koordynowanie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na
kolejne lata oraz współpraca z przedstawicielami innych resortów w tym
zakresie,
♦ doradztwo i nadzór w opracowywaniu programów wojewódzkich,
♦ finansowanie zaakceptowanych do realizacji wojewódzkich programów
zapobiegania zakażeniom HIV,
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♦ prowadzenie

spraw

dotyczących

współpracy

Ministra

Zdrowia

z innymi resortami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi biorącymi
udział w realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV,
Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS,
♦ opracowywanie i czasowe aktualizowanie standardów nowoczesnego
leczenia i diagnostyki dla placówek służby zdrowia leczących zakażonych
HIV i chorych na AIDS,
♦ opiniowanie i weryfikacja najnowszych technik diagnostycznych HIV, AIDS
oraz wdrażanie ich w wyspecjalizowanych placówkach na terenie całego
kraju,
♦ sprawowanie

nadzoru

nad

jakością

stosowanych

testów

i

badań

diagnostycznych,
♦ finansowanie wdrażanych wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych
związanych z HIV i AIDS,
♦ planowanie i koordynacja krajowych i międzynarodowych klinicznych badań
naukowych w dziedzinie HIV i AIDS,
♦ opiniowanie i przygotowywanie
i

działań

profilaktycznych,

wniosków dotyczących

mających

na

celu

programów

zapobieganie

HIV

i AIDS, a finansowanych ze środków budżetowych przeznaczonych na
zapobieganie i zwalczanie AIDS (część 35 działu 85, rozdział 8534),
♦ wymiana doświadczeń i współpraca z innymi krajami w zakresie
problematyki HIV i AIDS,
♦ współpraca

z

organizacjami

międzynarodowymi

zajmującymi

się

problematyką HIV, AIDS, w szczególności z UNAIDS, WHO, UNDP,
♦ wykonywanie innych zadań dotyczących profilaktyki HIV, AIDS zleconych
przez Ministra Zdrowia.
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Wymienione zadania realizowane są poprzez różnorodne formy działania,
uwzględnione w budżecie przydzielanym przez Ministra Zdrowia na
działalność własną Krajowego Centrum ds. AIDS. Przyznane środki finansowe
uwzględniają priorytety zawarte w Krajowym Programie.
Realizowane przez Centrum zadania, to przede wszystkim:
# działalność edukacyjna
Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowuje pod względem merytorycznym
i organizacyjnym szkolenia i kursy przeznaczone dla różnych grup zawodowych
i społecznych. Centrum współpracuje również z Ministerstwem Edukacji
Narodowej i Ministerstwem Sprawiedliwości, dofinansowując realizowane
przez nie programy szkoleń dla nauczycieli oraz dla kadry penitencjarnej
zakładów karnych i aresztów śledczych.
Aby jak najlepiej dotrzeć do młodych ludzi i zwrócić ich uwagę na problemy
związane z HIV i AIDS, Krajowe Centrum organizuje także olimpiady z zakresu
wiedzy o HIV i AIDS.
# działalność wydawnicza
Centrum proponuje szeroki wachlarz materiałów edukacyjnych, przeznaczonych
do bezpłatnego rozdawnictwa wśród różnego typu odbiorców.
# działalność badawcza
Prowadzone są badania socjologiczne, których celem jest rozpoznanie różnych
aspektów postaw społeczeństwa w odniesieniu do problemów związanych
z profilaktyką HIV i AIDS.
# działalność interwencyjna
Krajowe

Centrum

reaguje

na

różnego

typu

nieprawidłowości

w profilaktyce zakażeń HIV, opiece nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na
AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem skarg i wniosków zgłaszanych
indywidualnie.
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# działalność wspierająca
Centrum

oferuje

pomoc

merytoryczną

i

finansową

dla

inicjatyw

i programów (głównie o zasięgu ogólnokrajowym) organizacji pozarządowych,
ważnych z punktu widzenia zapobiegania zakażeniom HIV, opieki nad żyjącymi
z HIV i chorymi na AIDS.
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Zestawienie wydatków przeznaczonych na zadania statutowe

§ 11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 112 603,75 zł

§ 17

Nagrody z zakładowego funduszu nagród

30 477,83 zł

§ 21

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń

130 000 zł

§ 28

Podróże służbowe krajowe

18 203,84 zł

§ 29

Podróże służbowe zagraniczne

92 586,15 zł

§ 31

Materiały i wyposażenia

317 340,14 zł

§ 35

Energia

26 853,57 zł

§ 36

Usługi materialne

379 062,99 zł

§ 37

Usługi niematerialne

138 689,20 zł

§ 38

Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki

13 471,24 zł

§ 40

Różne opłaty i składki

28 496,09 zł

§ 41

Składki na ubezpieczenie społeczne

186 676,72 zł

§ 42

Składki na fundusz pracy

27 961,94 zł
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§ 43

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

25 000 zł

§ 72

Finansowanie inwestycji jednostek
i zakładów budżetowych

498 748,76 zł

RAZEM

3 026 172,22 zł
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Zestawienie wydatków przeznaczonych na działania
zlecone przez Ministerstwo Zdrowia

§ 21

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń

215 293,35 zł

§ 28

Podróże służbowe krajowe

50 549,28 zł

§ 29

Podróże służbowe zagraniczne

892,44 zł

§ 31

Materiały i wyposażenia

404 414,04 zł

§ 33

Leki i środki pomocnicze

1 108 058,84 zł

§ 36

Usługi materialne

321 850,69 zł

§ 37

Usługi niematerialne

3 797 947,69 zł

§ 41

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 330,86 zł

§ 42

Składki na fundusz pracy

603,19 zł

§ 46

Dotacje dla jednostek niepaństwowych na
zadania państwowe

2 800 000 zł

RAZEM

8 703 940,38 zł
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Zestawienie wydatków Krajowego Centrum ds. AIDS w 2000 roku
(zadania zlecone i statutowe - rozdz. 8534)

§ 11

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 112 603,75 zł

§ 17

Nagrody z zakładowego funduszu nagród

30 477,83 zł

§ 21

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń

345 293,35 zł

§ 28

Podróże służbowe krajowe

68 753,12 zł

§ 29

Podróże służbowe zagraniczne

93 478,59 zł

§ 31

Materiały i wyposażenia

721 754,18 zł

§ 33

Leki i środki pomocnicze

1 108 058,84 zł

§ 35

Energia

26 853,57 zł

§ 36

Usługi materialne

700 913,68 zł

§ 37

Usługi niematerialne

3 936 636,89 zł

§ 38

Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki

13 471,24 zł

§ 40

Różne opłaty i składki

28 496,09 zł

§ 41

Składki na ubezpieczenie społeczne

191 007,58 zł
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§ 42

Składki na fundusz pracy

28 565,13 zł

§ 43

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

25 000 zł

§ 46

Dotacje dla jednostek niepaństwowych na
zadania państwowe

2 800 000 zł

§ 72

Finansowanie inwestycji jednostek
i zakładów budżetowych

498 748,76 zł

RAZEM

11 730 112,60 zł
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DZIAŁANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE §28-38
WYDAWNICTWA

SERIA „AIDS I PRAWO”
TOMASZ SOKOŁOWSKI: PROBLEMATYKA AIDS W ŚWIETLE
PRAWA RODZINNEGO
Opracowanie, po raz pierwszy w polskiej literaturze
naukowej, porusza tematykę HIV, AIDS w kontekście prawa
rodzinnego.

Skierowane

jest

przede

wszystkim

do

pracowników służby zdrowia i placówek penitencjarnych,
pedagogów, psychologów, nauczycieli, sędziów, adwokatów
i prokuratorów.
Problemy prawne z zakresu prawa rodzinnego,
pojawiające się w rodzinie w związku z zakażeniem HIV i zachorowaniem na
AIDS, nie są regulowane specjalnymi ustaleniami prawnymi. Rozwiązuje się je
z uwzględnieniem, ogólnie obowiązujących przepisów prawa rodzinnego, co
z uwagi na specyfikę zakażenia HIV wywołuje wiele pytań, wątpliwości
i kontrowersji. Autor postuluje potrzebę rozważenia tych problemów
i upowszechnienia rozwiązań prawnych, obowiązujących w tym zakresie.
Dlatego też przybliżając problemy prawne związane z zakażeniem HIV
i chorobą AIDS w rodzinie, uwzględnia wiele czynników, m. in. istotę
zakażenia, konsekwencje, jakie wynikają z tego powodu dla życia i zdrowia
innych osób, stwierdzenie oraz ujawnienie zakażenia i choroby, a także
świadomość tych faktów u pozostałych członków rodziny.
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Autor rozważa znaczenie wymienionych przyczyn oraz wielu innych
okoliczności dla ważności aktu zawarcia i możliwości rozwiązania małżeństwa,
ustala wzajemne prawa i obowiązki małżonków, rodziców i dzieci.
BROSZURA

DLA

OGÓŁU

SPOŁECZEŃSTWA:

CO

MUSISZ

WIEDZIEĆ O HIV, AIDS BEZ WZGLĘDU NA TO GDZIE MIESZKASZ
CZY PRACUJESZ
Liczba osób zakażonych, a w następstwie tego chorych na AIDS stale
wzrasta.

Dlatego

konieczna

jest znajomość

podstawowych

faktów

dotyczących HIV i AIDS. Autorzy broszury obalają
mity

związane

z zakażeniem, przypominają, kiedy nasze zachowanie
niesie ze sobą ryzyko, a w jakich sytuacjach nie
dochodzi do rozprzestrzeniania wirusa. Podkreślają
również potrzebę zrozumienia problemów ludzi
żyjących z HIV i AIDS oraz ich bliskich. Uświadamiają, jak ważna dla
samopoczucia osób HIV+ jest możliwość kontynuowania nauki lub dalszej
pracy.
Materiał zawarty w broszurze daje odpowiedzi na wiele pytań.
Informacje dotyczą

faktów związanych z problematyką AIDS. Ich

poznanie pomoże czytelnikowi zabezpieczyć się przed zakażeniem w każdej
sytuacji oraz uświadomi, że praca z osobą zakażoną lub chorą nie jest
niebezpieczna.
ZASADY POSTĘPOWANIA PO EKSPOZYCJI NA KREW I INNY
POTENCJALNIE INFEKCYJNY MATERIAŁ (IPIM)
MOGĄCY ZAWIERAĆ HIV
Informacje dotyczące zasad postępowania w przypadku ryzyka zakażenia
HIV

umieszczone

zostały na

kartonowych

planszach,

co

umożliwia

rozwieszenie ich na korytarzach przychodni i szpitali, w gabinetach
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zabiegowych i lekarskich. Dzięki temu osoby, do których zwrócona jest
publikacja, szybciej i w każdej sytuacji będą mogły zapoznać się z algorytmem
postępowania poekspozycyjnego. W zależności od rodzaju ekspozycji i stopnia
ryzyka zakażenia HIV autorzy podają także zalecenia, których przestrzeganie
jest istotne podczas wdrażania profilaktyki poekspozycyjnej.
KAZIMIERA NOSOWSKA: PODSTAWY STERYLIZACJI I
DEZYNFEKCJI W ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ HIV
Opracowanie
podręcznikiem,

jest

nowocześnie

zawierającym

wszystkie

napisanym
niezbędne

i aktualne wiadomości na temat szeroko pojętej higieny
szpitalnej. Obejmuje wiedzę z zakresu zakażeń szpitalnych,
sterylizacji i dezynfekcji.
Publikacja stanowi pomoc dydaktyczną dla słuchaczy
i nauczycieli szkół medycznych. Może jednocześnie służyć pracownikom służby
zdrowia (lekarzom, pielęgniarkom) i administracji jako źródło informacji
pomocne do wdrożenia standardów europejskich.
WSPÓŁCZESNE LECZENIE HIV I AIDS,
POD RED. PROF. ANDRZEJA GŁADYSZA
Monografia

należy

do

serii

specjalistycznej

i przedstawia aktualny stan wiedzy na temat leczenia
zakażeń HIV. Zawarte informacje dotyczą sposobów
terapii (zaprezentowano także wybrane badania dotyczące
nowych metod), kwalifikowania do leczenia, a także
zagadnień

związanych

z

profilaktyką

zakażeń

wertykalnych. Oddzielne rozdziały poświęcono współpracy
lekarza z pacjentem i profilaktyce po ekspozycji na zakażenie HIV.
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PROGRAM CD ROM: HIV I AIDS – TO TAKŻE TWÓJ PROBLEM
Multimedialny program komputerowy to znakomity środek przekazu
zaprojektowany specjalnie dla młodego odbiorcy. Został zrealizowany według
scenariusza specjalistów od lat zajmujących się problematyką HIV, AIDS
w Polsce.
Program zawiera informacje dotyczące wszystkich aspektów HIV, AIDS.
Są one sformułowane w sposób jasny i przystępny dla każdego młodego
człowieka. Wiadomości zostały uporządkowane w kilka
działów i stanowią odpowiedzi na pytania najczęściej
zadawane przez młodzież. Dociekliwi dowiedzą się,
jakie postępy poczyniono w badaniach nad wirusem
i dlaczego nie ma jeszcze szczepionki przeciw HIV.
Materiał zawarty na CD nie tylko uczy jak zapobiegać zakażeniu, ale
pomaga młodym ludziom zrozumieć problemy osób żyjących z wirusem i dzięki
temu kształtuje tolerancyjną postawę wobec zakażonych i chorych.
SŁOWNIK: AIDS
Jest to pierwsze w Polsce tak obszerne kompendium wiedzy dotyczącej
HIV i AIDS. Słownik zawiera ok. 3000 haseł omawiających m. in. objawy,
diagnostykę, drogi zakażenia, stosowane leki oraz metody i techniki leczenia,
epidemiologię, a także obecny stan badań naukowych.
Leksykon przeznaczony jest dla szerokiego kręgu odbiorców, obejmuje
więc elementy polityki społecznej wobec AIDS, aspekty prawne i etyczne
problemu HIV, AIDS oraz opieki nad osobami zakażonymi i chorymi.
Słownik zawiera całokształt aktualnego stanu wiedzy o HIV i AIDS.
Stanowi dzięki temu źródło łatwo dostępnej informacji dla wszystkich
zainteresowanych tymi problemami.
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STEPHEN A. MAISTO, MARK GALIZIO, GERARD J. CONNORS:
NARKOTYKI – ZAŻYWANIE I NADUŻYWANIE
Wiele osób w narkotykach widzi rozwiązanie swoich problemów. Coraz
młodsi są też ci, którzy sięgają po różne środki odurzające. Dlatego więc
koniecznością okazało się polskie wydanie publikacji,
dostarczającej

studentom

medycyny,

pedagogiki,

psychologii i farmacji najbardziej aktualnych informacji
o

lekach i narkotykach oraz konsekwencjach ich

używania. Mimo że opracowanie ma charakter naukowy,
to jego zrozumienie nie powinno sprawiać kłopotu także
osobom z niewielką wiedzą z zakresu biologii oraz nauk
behavioralnych i społecznych.
Książka

zawiera

oddzielne

rozdziały

dotyczące

farmakologii

i psychofarmakologii. Rozróżnienie to pozwala podkreślić, że efekty działania
środków farmakologicznych zależą nie tylko od właściwości chemicznych
samego związku, lecz także od indywidualnych cech człowieka.
Każdy rozdział rozpoczyna się od wstępnych testów diagnostycznych,
w których każdy może sprawdzić swą wiedzę. Pytania zadane na początku,
zwracają także uwagę na istotne pojęcia lub fakty opisane w poszczególnych
działach. We wszystkich częściach przedstawiono wyniki najnowszych badań
i debat dotyczących narkotyków. Zgłębiono także najnowsze wzory i tendencje
społeczne odnoszące się do zażywania narkotyków, a także opisano uboczne
działanie preparatów ziołowych, hormonów oraz leków dostępnych bez recepty.
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FILMY OŚWIATOWO - ZDROWOTNE
PORADNICTWO PRZED I PO TEŚCIE
Coraz więcej osób zakaża się HIV w Polsce. Wczesne rozpoznanie
zakażenia pozwala na zastosowanie specjalistycznej opieki lekarskiej, co
wydłuża i poprawia jakość życia osób seropozytywnych. Stwierdzenie
obecności HIV w organizmie może także zapobiec, co jest bardzo ważne,
przeniesieniu wirusa na innych ludzi. Dlatego tak istotne jest świadome
i dobrowolne wykonywanie testów. Są one jedyną obecnie znaną metodą, która
potwierdza lub wyklucza zakażenie.
Film „Poradnictwo przed i po teście” skierowany jest do lekarzy,
pedagogów i psychologów pracujących w placówkach, gdzie wykonywane są
testy w kierunku HIV.
Autorzy

scenariusza,

prezentując

cztery

przykładowe

zdarzenia,

przekazali odbiorcom podstawowe zasady udzielania poradnictwa przed i po
wykonaniu testu. Sytuacja bohaterów poszczególnych historii jest inna.
Odmienne są również przyczyny podjęcia decyzji o przeprowadzeniu badania
(maturzystka miała przygodny kontakt seksualny, uczeń liceum eksperymentuje
z narkotykami, ginekolog proponuje kobiecie w ciąży rutynowe badanie, żonaty
mężczyzna korzysta z usług agencji towarzyskich). Takie zróżnicowanie
wymaga indywidualnego podejścia, zrozumienia i taktu ludzi prowadzących
rozmowę przed i po teście.
Osoby zgłaszające się do punktu testowania, nie zawsze wiedzą, w jakich
sytuacjach może dojść do zakażenia HIV. Często stres związany z obawą
o własne zdrowie powoduje nieuzasadnioną (z medycznego punktu widzenia)
chęć poddania się testowi. Niektórzy postanawiają wykonać test wkrótce po
ryzykownym zachowaniu, w czasie tzw. okienka serologicznego, kiedy to wynik
może być jeszcze fałszywie ujemny. Dlatego tak ważna jest rozmowa
z doświadczonym doradcą, który zarówno pomoże podjąć decyzję o wykonaniu
badania, jak i poinformuje o jego wyniku.
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Podczas rozmowy oszacowane zostaną czynniki zakażenia HIV
w kontekście indywidualnych zachowań pacjenta. W czasie rozważania
możliwości pozytywnego wyniku, doradca zapyta o wsparcie ze strony bliskich
i poinformuje o możliwości uzyskania pomocy podczas oczekiwania na wynik.
W czasie spotkania połączonego z przekazaniem wyniku testu, doradca
poinformuje, co on oznacza. Jeżeli jest dodatni, to wskaże, z kim pacjent
powinien podzielić się tą informacją, porozmawia o możliwościach leczenia
i uświadomi zakażonemu, że otrzyma on wszelką możliwą pomoc.
Jeżeli wynik jest ujemny, lekarz lub psycholog powinien przypomnieć, że
należy unikać sytuacji, w których możliwe jest zakażenie wirusem, a także
ponownie podać informacje na temat zapobiegania przenoszeniu HIV
i wszystkich możliwych sposobach ograniczenia epidemii.
Autorzy filmu nie podają uniwersalnego przepisu na sposób udzielania
poradnictwa przed i po przeprowadzeniu testu w kierunku HIV. Wyróżniają
jednak kilka tematów, które bezwzględnie należy poruszyć w czasie rozmowy.
Podkreślają także, że istotne jest skoncentrowanie na osobie, a nie na problemie.
BHP W SŁUŻBIE ZDROWIA
Kurs na kasecie VHS zawiera zasady bezpieczeństwa pracy dla
pracowników służby zdrowia. Ma na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia HIV
i „żółtaczką zakaźną” w szpitalach, przychodniach i innych placówkach
medycznych.
Autor scenariusza podał podstawowe informacje o HIV i AIDS,
wirusowym zapaleniu wątroby typu B i C, sposobach chronienia się przed
zakażeniem

i

profilaktykę

poekspozycyjną.

Wiadomości

te

zostały

uporządkowane wokół pięciu tematów:
• zakażenia krwiopochodne,
• przenoszenie zakażeń krwiopochodnych,
• unikanie ekspozycji i ograniczenie ryzyka zakażenia,
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• używanie osobistego sprzętu ochronnego,
• zasady bezpieczeństwa w codziennej pracy.
Zebranie w ten sposób wszystkich informacji dotyczących jednego
zagadnienia,

ułatwia

zapamiętywanie

i

daje

możliwość

pełniejszego

wykorzystania zdobytych wiadomości w praktyce. Dzięki temu odbiorca filmu
będzie mógł wykonywać swój zawód bezpiecznie i spokojnie.

FILM EDUKACYJNY: HIV I AIDS – WIEDZA W PIGUŁCE
Film składa się z trzech części i stanowi
bardzo interesujący materiał edukacyjny, ze
względu na możliwość wykorzystywania go
podczas zajęć dydaktycznych. Przeznaczony
jest dla lekarzy, osób pracujących w zawodach
spokrewnionych

z

medycyną,

studentów

akademii medycznych oraz certyfikowanych edukatorów,
zajmujących się problematyką HIV, AIDS.
DROGI ZAKAŻENIA
Pierwszą część filmu, zrealizowano jeszcze w roku 1999. Cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego też konieczne okazało się
zamówienie dodatkowych kopii.
Film trwa ok. 25 min. Rozpoczynają go obrazy pokazujące
rozprzestrzenianie się epidemii HIV i AIDS na świecie.
Przechodząc od widoku ogólnego (wszystkie kontynenty) pokazano
- dzięki animacyjnie „wzrastającym” barwnym prostopadłościanom – tendencję
wzrostową głównie w Azji i Afryce. Komentarz odpowiadający tym zdjęciom
uświadamia, że codziennie na całym świecie zakaża się wirusem HIV wiele
tysięcy osób. Najczęściej dochodzi do zakażeń na drodze kontaktów
heteroseksualnych.
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Kolejne ujęcia przedstawiają szereg sytuacji sprzyjających ryzyku, np.
korzystanie z usług agencji towarzyskich, częsta zmiana partnerów w związkach
homo-

i

heteroseksualnych,

wspólne

używanie

strzykawek.

Sposoby

rozprzestrzeniania się wirusa widać wyraźniej dzięki udziałowi tych samych
aktorów w każdej z wymienionych scen.
W dalszej części filmu autorzy uświadamiają widzowi, kiedy nie istnieje
ryzyko zakażenia się wirusem. Są to sytuacje, takie jak: badania ambulatoryjne,
ugryzienie wspólnej kanapki, korzystanie z toalety, używanie tych samych
naczyń.
Podkreślane jest również to, że jedynym i pewnym zabezpieczeniem się
przed zakażeniem HIV, AIDS jest współżycie z jednym tylko zdrowym
partnerem lub partnerką, który bezwzględnie dotrzymuje i wymaga wierności.
PATOGENEZA I DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ
Jest to pierwsze zrealizowane w wersji filmowej opracowanie dotyczące
patogenezy i diagnostyki HIV.
Autor scenariusza w sposób zwięzły i klarowny przedstawia informacje
o budowie HIV, mechanizmie zakażenia komórki i replikacji wirusa.
Wiadomości uporządkowane są w sposób logiczny i dają pełny obraz przebiegu
zakażenia.
Antygeny wirusa są obecne w surowicy krwi już kilka tygodni po
zakażeniu. Aby stwierdzić ich występowanie, wykonuje się test przesiewowy.
Na filmie pokazano, w jaki sposób wyglądają poszczególne etapy tego badania
i jak wygląda wykonanie testu potwierdzenia. Podkreślono jednak, że wynik
testu przesiewowego nie jest wiarygodny, jeżeli od zakażenia nie minęło cztery sześć tygodni. Przypomniano również, że każdy, kto zachowywał się w sposób
ryzykowny i obawia się zakażenia HIV, może zgłosić się do punktu badań
anonimowych i bezpłatnie wykonać test.
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ZMIANY KLINICZNE W PRZEBIEGU ZAKAŻENIA
Pokazany na filmie materiał stanowi zbiór wielu udokumentowanych
zmian klinicznych, występujących w przebiegu HIV i AIDS. Odcinek trwa ok.
17 min. W tym czasie odbiorca ma możliwość zobaczenia licznych
różnorodnych zmian na skórze i błonach śluzowych oraz objawów zajęcia
narządów wewnętrznych. Jest to szczególnie ważne dla lekarzy pierwszego
kontaktu i dermatologów, ponieważ zmiany chorobowe na skórze są łatwe do
stwierdzenia i stanowią częsty powód zgłoszenia się pacjenta do lekarza.
Poszczególne etapy zakażenia charakteryzują się występowaniem ostrej
choroby retrowirusowej, przetrwałej uogólnionej limfadenopatii, zakażeń
grzybiczych i różnych chorób wirusowych. Autorzy scenariusza dokładnie
omówili każdy z występujących objawów.
Pogłębiający się w przebiegu zakażenia HIV deficyt odporności, prowadzi
do pojawienia się chorób wskaźnikowych, stanowiących kryteria rozpoznania
AIDS. Na filmie pokazano objawy występowania najczęstszych chorób
wskaźnikowych i stan, w jakim znajduje się pacjent w schyłkowym okresie
AIDS.
Publikacja zawiera niezwykle ważne wiadomości. Autorzy sugerują, aby
lekarze stwierdzając nietypowy przebieg schorzeń dermatologicznych lub
rzadko występujące zmiany chorobowe, proponowali pacjentom badanie
w kierunku HIV. Wczesne wykrycie zakażenia pozwoli bowiem na rozpoczęcie
terapii przeciwwirusowej we właściwym momencie, co wydłuży życie pacjenta
i poprawi jego jakość.
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BROSZURA INFORMACYJNA O KRAJOWYM CENTRUM DS. AIDS
Broszura została wydana w języku polskim i angielskim. Informuje
o działalności Krajowego Centrum ds. AIDS, celach i zadaniach instytucji,
najnowszych osiągnięciach. Informator zawiera także adresy i charakterystykę
organizacji współpracujących z Centrum w zakresie profilaktyki HIV, AIDS
oraz opieki nad zakażonymi i chorymi na terenie Polski.
BROSZURA: RYZYKUJESZ? NIE ŻYJ W NIEPEWNOŚCI!
Publikacja skierowana jest do wszystkich członków społeczeństwa.
Została opracowana w formie pytań i odpowiedzi i zawiera wszystkie niezbędne
wiadomości na temat HIV, AIDS.
W broszurze omówiono sposoby rozprzestrzeniania
się HIV i wymieniono sytuacje, kiedy ryzyko zakażenia nie
istnieje. Czytelnik dowiaduje się także, w jaki sposób
zmniejszyć ryzyko zakażenia, jak upewnić się czy HIV nie
wniknął do organizmu i co zrobić, gdy wynik testu okaże się
dodatni. Osoby bardziej zainteresowane tematem znajdą tu również wykaz
wybranych organizacji rządowych i pozarządowych, w których uzyskają
wszelkie informacje o HIV i AIDS.
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OPORTUNISTYCZNE ZAGROŻENIA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS,
POD RED. DANUTY PROKOPOWICZ
Zakażenia i zarażenia oportunistyczne są szczególnie niebezpieczne
u osób z obniżoną odpornością, wynikającą między innymi
z zakażenia HIV. Najnowsze wiadomości dotyczące tej
problematyki

zostały

zebrane

w

opracowaniu

przygotowanym przez specjalistów, pracujących na co
dzień z zakażonymi i chorymi. Publikacja przeznaczona
jest dla studentów medycyny, lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej, wenerologów, lekarzy specjalistów chorób
zakaźnych i osób opiekujących się ludźmi żyjącymi z HIV.
Praca składa się z trzech logicznie ze sobą powiązanych części. Pierwsza
zawiera aktualne informacje o zakażeniach i zagrożeniach oportunistycznych
spotykanych u osób HIV+ w zakresie poszczególnych układów organizmu
ludzkiego. W części drugiej opisane zostały kliniczne skutki zakażenia lub
zarażenia organizmu osoby żyjącej z HIV bakteriami, wirusami, pasożytami
i grzybami. Rozdział ten stanowi cenne kompendium rozpoznawania oraz
leczenia tych przypadków nie tylko w stanach obniżonej odporności. Część
trzecia zawiera opis przypadków obserwowanych przez autorów i stanowi
ilustrację problemów diagnostycznych oraz leczniczych spotykanych u chorych
HIV dodatnich.
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ELŻBIETA CIASTOŃ – PRZECŁAWSKA: LEKARZE, PIELĘGNIARKI
I PRACOWNICY SŁUŻB SOCJALNYCH WOBEC WYBRANYCH
ZAGADNIEŃ HIV I AIDS
Jakość i zakres opieki nad osobami żyjącymi z HIV i AIDS oraz działania
profilaktyczne określane są poprzez konkretne zachowania osób pełniących
różne

role

zawodowe.

Z

tego

punktu

widzenia

szczególnie ważne było przybliżenie postaw i zachowań
lekarzy, pielęgniarek i pracowników służb socjalnych.
Stąd też zrodziła się potrzeba przeprowadzenia w tych
trzech grupach zawodowych sondaży, dotyczących
problematyki HIV, AIDS.
W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki
badań oraz ich omówienie i interpretację. Uzupełnieniem i pogłębieniem
informacji otrzymanych w badaniach ilościowych były badania jakościowe,
wykorzystujące metodę wywiadów grupowych. Ze względu na ich szczególny
charakter, zostały omówione przez autorkę w oddzielnych rozdziałach.
Wyniki badań ilościowych i jakościowych wpłynęły i ukierunkowały
szeroko rozumiane działania edukacyjne. Pomogły również określić tematykę
publikacji, których lektura powinna pomóc przedstawicielom badanych grup
w zrozumieniu sytuacji osób żyjących z HIV.
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DROBNE FORMY WYDAWNICZE
Są to materiały rozdawane bezpłatnie wśród osób działających na rzecz
zapobiegania
korzystają

zakażeniom
z

nich

HIV.

młodzi

Najchętniej

ludzie,

którzy

rozpowszechniają wymienione materiały i w ten
sposób najlepiej docierają do rówieśników.
W

roku

2000

opublikowano

plakaty

propagujące tolerancję i zachęcające do wykonywania testów
w kierunku HIV. Wydano również terminarze książkowe na
2001 rok z wklejką zawierającą najważniejsze informacje o
HIV i AIDS, adresy organizacji rządowych i pozarządowych
zajmujących się profilaktyką HIV, wykaz punktów testowania
w kierunku HIV i wybranych placówek zajmujących się
leczeniem osób żyjących z HIV i AIDS. Wiadomości te są
bardzo

pomocne

w

pracy

osób,

profesjonalnie

zajmujących się problematyką HIV, AIDS, dlatego też
kalendarze cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Zamówiono również koszulki bawełniane, kubki,
kalendarze ścienne na rok 2001, kartki pocztowe,
reklamówki i długopisy. Na wymienionych rzeczach
umieszczone są hasła nawiązujące do Światowej
Kampanii Przeciwdziałania AIDS.
Wszystkie materiały o charakterze informacyjno - promocyjnym
przesłano do wojewódzkich stacji sanitarno – epidemiologicznych.
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ZNACZEK OKOLICZNOŚCIOWY: KOKARDKA
Jest to symbol solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV
i AIDS, który propagowany jest we wszystkich środowiskach
zajmujących się problematyką HIV i AIDS. Kokardka rozdawana
jest w czasie działań profilaktycznych i podczas konferencji
dotyczących tematyki HIV, AIDS.

PREZERWATYWY
W związku ze stale zwiększającą się liczbą zakażonych wśród
homoseksualistów,

zakupiono

pakiety

prezerwatyw

przeznaczone

do

bezpłatnego rozdawnictwa. Zostaną rozpowszechnione w środowisku osób
zachowujących się w ryzykowny sposób w kontekście HIV, AIDS.

BIULETYN INFORMACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS
„KONTRA”
W 2000 roku Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło wydawanie
kwartalnika „KONTRA”. W biuletynie zamieszczane są najnowsze dane
epidemiologiczne, poruszane problemy związane z profilaktyką HIV oraz
leczeniem

chorych

na

AIDS

w Polsce. „KONTRA” informuje
także

o

działaniach

Centrum

i realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na
AIDS na lata 1999 – 2003. W biuletynie znajdują się także sprawozdania
z ważniejszych konferencji, odbywających się w kraju i zagranicą.
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MONOGRAFICZNY NUMER CZASOPISMA „SŁUŻBA ZDROWIA”
Pismo ma zasięg ogólnopolski i ukazuje się od 1949 roku. Artykuły
dotyczą

zagadnień

klinicznych,

nowości

i

wydarzeń

w medycynie, działalności towarzystw naukowych, polityki
w ochronie zdrowia.
Specjalne wydanie „Służby Zdrowia” poświęcono
profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji narkomanii i chorób
towarzyszących. Czasopismo przeznaczono do bezpłatnego rozpowszechniania
wśród lekarzy zrzeszonych w Okręgowych Izbach Lekarskich w Warszawie,
Gdańsku i Koszalinie.

CZASOPISMO „PROBLEMY HIV I AIDS”
Czasopismo „Problemy HIV i AIDS”
wydawane jest przez Polskie Towarzystwo
Naukowe AIDS. Zawiera prace specjalistów
z różnych dziedzin nauki, którzy na co dzień
stykają się z problematyką HIV i AIDS.
Artykuły dotyczą przede wszystkim medycznych aspektów AIDS w teorii
i praktyce klinicznej.

CZASOPISMO TOWARZYSTWA ROZWOJU RODZINY
„PROBLEMY RODZINY”
Dwumiesięcznik, odznaczony Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, ukazuje się już od czterdziestu lat
i dostępny jest wyłącznie w prenumeracie. Zawiera m. in.
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materiały

dotyczące

wychowania

prorodzinnego

w reformowanej szkole, a także prace omawiające zachowania seksualne
młodzieży w Polsce, zaobserwowane na przestrzeni kilku lat. Artykuły
poruszają

również

problemy

związane

z zagrożeniem uzależnieniami.
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BADANIA SOCJOLOGICZNE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ PREWENCJI HIV/AIDS I INNYCH
CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ „TADA” –
„JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB SEROPOZYTYWNYCH
W ramach realizacji projektu została zbadana jakość życia osób
zakażonych

w

środowisku

towarzyskim,

zawodowym

i

rodzinnym,
emocjonalnym.

Sprawdzano jakość kontaktów z instytucjami
medycznymi, a także oczekiwania związane
z usługami medycznymi.
Badaniami objęto 60 osób żyjących z HIV w Szczecinie, Warszawie,
Gdańsku i Poznaniu. Wśród ankietowanych byli homoseksualiści, uzależnieni
od narkotyków i heteroseksualiści nie używający narkotyków.
Wywiady prowadziły osoby doświadczone, od lat pracujące z ludźmi
zakażonymi.

Przed

przystąpieniem

do

realizacji

badania,

ankieterzy

uczestniczyli w szkoleniu, które przybliżyło im tematykę zadania.
Wywiady zostały przeprowadzone przy zastosowaniu techniki „studium
przypadku” („case study”). Dzięki temu ankietowani mogli swobodnie
i obszernie odpowiedzieć na zadawane pytania.
Badania pozwoliły ustalić, jaka była sytuacja poszczególnych osób
żyjących z HIV przed zakażeniem, w jaki sposób doszło do zakażenia i jak
wygląda ich obecne życie.

R.U.N. BADANIA RYNKOWE I SPOŁECZNE – „POSTAWY
STUDENTÓW WOBEC HIV I AIDS”
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Badanie miało na celu opisanie stanu wiedzy i postaw psychologicznych
studentów pierwszego i ostatniego roku akademii medycznych wobec
problematyki HIV i AIDS.
Osoby

ankietowane

odpowiadały

na

pytania

pozwalające na analizę postaw etycznych wobec HIV,
AIDS oraz poglądów na temat form finansowania działań,
prowadzących do ograniczenia epidemii i sposobów
opieki nad ludźmi żyjącymi z HIV, AIDS. W ramach realizacji projektu
otrzymano dane określające miejsce i rolę zagadnień związanych z HIV, AIDS
w świadomości studentów wszystkich wydziałów akademii medycznych,
a także informacje o znajomości prawnych i ekonomicznych uwarunkowań
problemu i źródłach posiadanej wiedzy.
Badanie zostało wykonane metodą ilościową w formie wywiadów
kwestionariuszowych. W celu pogłębienia informacji dotyczących postaw
i motywacji, przeprowadzono badanie jakościowe w jednym z ośrodków
akademickich.
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PROFILAKTYKA

AKCJA: NIE ŻYJ W NIEPEWNOŚCI! WYKONAJ TEST NA HIV!
Zasięg epidemii i sposoby przenoszenia się wirusa powodują, iż zakażenie
HIV może przytrafić się każdemu. Nikt nie potrafi rozpoznać osoby żyjącej
z HIV po wyglądzie, często nawet sam zakażony nie wie o obecności wirusa
w swoim organizmie i nieświadomie zakaża innych. Aby więc uświadomić
społeczeństwu, że wczesne stwierdzenie zakażenia ogranicza rozprzestrzenianie
epidemii, Krajowe Centrum ds. AIDS zorganizowało w ramach obchodów
Światowego

Dnia

AIDS

w

Polsce

akcję

pod

hasłem:

NIE

ŻYJ

W NIEPEWNOŚCI! WYKONAJ TEST NA HIV!
1 grudnia we wszystkich województwach w godzinach popołudniowych
działały

punkty

bezpłatnego,

anonimowego testowania, w których
przeprowadzono poradnictwo przed
testem oraz wykonano badanie.
Przekazanie wyniku testu, połączone
z poradnictwem potestowym odbyło
się w czasie wyznaczonym przez
poszczególne placówki.
Rozmowy przed i po teście poprowadzili doświadczeni lekarze lub inne
osoby zajmująca się profesjonalnie poradnictwem w tej dziedzinie.
Akcję szeroko nagłośniono w mediach, m. in. dzięki organizacji konferencji
prasowej

w

Centrum

Prasowym

PAI.

Koordynatorzy

akcji

w poszczególnych województwach nawiązali współpracę z lokalnymi mediami,
w poradniach oraz placówkach służby zdrowia rozwieszono plakaty informujące
o miejscach, gdzie na terenie danego województwa zostały powołane punkty
testowania.
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Aby dotrzeć do jak największej liczby osób, umieszczono 200 plakatów na
billbordach na terenie całego kraju, ogłoszenie w ogólnopolskim wydaniu
Gazety Wyborczej, a także wydano ulotkę zachęcającą do wykonania testów.
ULOTKA
DLA
OGÓŁU
SPOŁECZEŃSTWA:
NIE
ŻYJ
W NIEPEWNOŚCI!
O możliwości zakażenia HIV powinni pomyśleć wszyscy, którzy mieli
ryzykowne zachowania. Odpowiadając na zawarte w ulotce
pytania, czytelnik uświadomi sobie, jak wysokie jest jego
ryzyko

zakażenia.

Powinien

także

przemyśleć

swoje

dotychczasowe postępowanie i zgłosić się na test, jeżeli choć
raz odpowiedział TAK.
Autorzy tekstu przypominają, kiedy można zakazić się
wirusem, a kiedy nie istnieje zagrożenie. Postulują świadome,
rozważne i odpowiedzialne życie.

MADAZYN STUDENCKI „DLACZEGO” – KAMPANIA „DUŻO
ZALEŻY OD MŁODYCH”
„Dlaczego” jest ogólnopolskim magazynem, skierowanym do studentów,
licealistów,

absolwentów

wyższych

uczelni.

Czasopismo w całości redagują młodzi ludzie,
pozbawione jest więc mentorskiego charakteru –
doradza, a nie poucza.
Kampania „Dużo zależy od młodych” miała
na celu propagowanie profilaktyki HIV, AIDS wśród
młodzieży. Aby dotrzeć do jak najliczniejszej grupy,
wykorzystano różne nośniki informacji. W ramach
akcji

stworzono

w

magazynie

stały

dział

„Wszechobecny wirus”, w którym zamieszczane są najważniejsze wiadomości
dotyczące HIV. Dla wielu osób podstawowym źródłem informacji jest Internet.
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Dlatego też zaprojektowano i uaktywniono witrynę www.aids.pl, zawierającą
m. in. wywiady ze specjalistami, leksykon haseł związanych z HIV, a także
ankietę z zakresu wiedzy o HIV i AIDS. Do tej pory stronę www.aids.pl
odwiedziło 37 000 osób, a ankietę wypełniło ponad 550.
Witrynę internetową promował plakat rozwieszony w 22 miastach.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ PREWENCJI HIV/AIDS I INNYCH
CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ „TADA” –
PROJEKT „RAZEM”
Projekt ma na celu wsparcie osób żyjących z HIV i AIDS, pomoc
zakażonym i ich bliskim, a także uwrażliwienie społeczeństwa na problemy
związane z epidemią i edukację w zakresie profilaktyki HIV.
W związku z obchodami Światowego Dnia
AIDS, zorganizowano koncert charytatywny,
z

którego

dochód

przekazano

na

konto

Stowarzyszenia „Mały Książę”. Organizacja ta
powstała z inicjatywy osób zakażonych i chorych, wychowujących dzieci. Jej
celem jest zapewnienie dzieciom dotkniętym AIDS
odpowiedniej edukacji, rehabilitacji, wsparcia i opieki.
W ramach obchodów odbył się także happening
„Miłość 2001”. Podczas imprezy propagowano idee
zdrowego stylu życia oraz przekazywano podstawowe
wiadomości na temat HIV, AIDS. Zorganizowano
również spotkanie organizacji pozarządowych i
instytucji zajmujących się prewencję HIV, AIDS.
Wzięli w nim udział przedstawiciele polskiej sceny
politycznej, artyści i dziennikarze.
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KONFERENCJE
XV ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA
EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH
Hasło jubileuszowego Zjazdu PTEiLChZ brzmiało „Zakażenia –
etiopatogeneza, epidemiologia, klinika, profilaktyka, leczenie”. Założeniem
konferencji

było

przedstawienie

problemu

zakażeń,

zwłaszcza

oportunistycznych. Zagadnienie to jest szczególnie ważne dla zakażonych HIV
i chorych na AIDS.
Do czynnego udziału w spotkaniu zaproszono wybitnych przedstawicieli
nauki i praktyki medycznej. Dzięki temu stworzono płaszczyznę wymiany
poglądów i doświadczeń wśród lekarzy różnych specjalności medycznych.
Obrady toczyły się w pięciu równoległych blokach tematycznych.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia dotyczące zakażeń
HIV i AIDS. Specjalną sesję satelitarną poświęcono leczeniu zakażonych HIV
i chorych na AIDS.
Obok sesji plenarnych odbyła się sesja plakatowa, podczas której
zaprezentowano 240 prac. Najlepsze z nich przedstawiono w formie ustnych
prezentacji.
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI, PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO
IMIENIA JEZUS: OBCHODY XIII ŚWIATOWEGO DNIA WALKI
Z AIDS I MOBILIZACJI PRZECIW AIDS
Wszelkie uroczystości zorganizowane w celu uczczenia Światowego Dnia
AIDS, zwracają uwagę na problemy, z którymi na co dzień stykają się osoby
zakażone HIV i chore na AIDS. W regionie łódzkim obchody tego dnia skupiły
się wokół dwóch wydarzeń, którym patronował Wojewoda Łódzki.
Konferencja „HIV, AIDS – znakiem czasu” adresowana była do
nauczycieli,

pedagogów,

rodziców,

uczniów

starszych

klas

szkół

ponadpodstawowych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji skupiających
młodzież. Podczas wykładów poruszano zagadnienia epidemiologiczne, tematy
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związane z drogami przenoszenia wirusa, metodami rozpoznawania zakażenia
HIV i leczenia antyretrowirusowego. Omawiano także postawę społeczeństwa
wobec osób zakażonych i chorych, problem AIDS w rodzinie oraz aktualne
zaangażowanie Kościoła w profilaktykę HIV.
Marsz Solidarności z Osobami Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS był
wyrazem masowego potwierdzenia pozytywnych postaw wobec ludzi
dotkniętych problemem HIV. Wzięli w nim udział uczniowie szkół
województwa łódzkiego, młodzież skupiona w różnych organizacjach (m. in.
harcerstwo, duszpasterstwo akademickie), działacze społeczni. Po przejściu
ulicami miasta, uczestnicy pochodu zapalili świece dla uczczenia ofiar AIDS.
W programie obchodów, obok części merytorycznej, przewidziano
również finał konkursu plastycznego i koncerty. Muzycy, poza przekazem
artystycznym,

mówili

o

zagrożeniach

związanych

z

ryzykownymi

zachowaniami.
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DZIAŁANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE § 46

•
•
•
•

PUNKTY TESTOWANIA W KIERUNKU HIV
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – Punkt Informacyjno –
Diagnostyczny w Szczecinie
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa – Punkt Anonimowych Badań
w Warszawie
Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Sedno” – Punkt Diagnostyczno –
Konsultacyjny w Poznaniu
Towarzystwo Rozwoju Rodziny – Centra Poradnictwa Przedi Potestowego w Krakowie, Lublinie, Opolu, Zielonej Górze, Wrocławiu,
Poznaniu
W ośrodkach wykonywane są anonimowo bezpłatne badania testowe

w kierunku HIV. Prowadzone jest również poradnictwo przed i po teście oraz
doradztwo

psychospołeczne

w

zakresie

bezpieczniejszych

zachowań

seksualnych. Osoby zgłaszające się do punktu otrzymują wszelkie informacje na
temat chorób przenoszonych drogą płciową, a także adresy instytucji
i organizacji zajmujących się medyczną i socjalną pomocą dla osób zakażonych
HIV.
Działalność punktów powoduje zmniejszenie bariery lęku przed
robieniem testów w kierunku HIV, a także propaguje wykonywanie badań oraz
poradnictwo przed- i potestowe.

STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY WOBEC AIDS
„BĄDŹ Z NAMI” – TELEFON ZAUFANIA AIDS
Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania
całodobowego, Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania AIDS

0-22 622 50 01.

Dyżurujący lekarze i psychologowie
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udzielają

telefonicznych porad i informacji osobom zainteresowanym

problemami związanymi z HIV i AIDS.

STOWARZYSZENIE „SOLIDARNI PLUS” – OSADA
READAPTACYJNA W LUTYNCE
Ośrodek przeznaczony jest dla osób żyjących z wirusem HIV,
narkomanów i alkoholików, którzy nie rokują nadziei na readaptację do życia
w społeczeństwie z różnych względów osobistych. Ludzie mieszkający
w ośrodku są pod stałą opieką terapeutów i lekarzy.

STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY WOBEC AIDS „BĄDŹ
Z NAMI” –WCZASY REHABILITACYJNO – EDUKACYJNE DLA
RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM HIV, AIDS
Wczasy odbyły się w miejscowości Stare Jabłonki koło Ostródy.
Przeznaczone były dla osób żyjących z HIV, AIDS, które wychowują dzieci
zarówno zdrowe jak i chore w wieku od ok. 2 do 13 lat.
Celem pobytu w ośrodku wypoczynkowym była
poprawa kondycji psycho – fizycznej osób żyjących z HIV,
AIDS wychowujących dzieci, w szczególności dzieci z AIDS.
Uczestnicy nabywali umiejętność rozmowy z dzieckiem o jego
chorobie lub chorobie rodziców. Zwiększali także poziom wiedzy na temat
najnowszych metod leczenia antywirusowego dzieci z AIDS. W trakcie
wymiany

doświadczeń,

poruszano

problem

zintegrowania

rodzin

wychowujących dzieci zakażone i chore. Omawiano również plan działań na
rzecz dzieci dotkniętych w jakikolwiek sposób problemem HIV, AIDS.
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POLSKA FUNDACJA POMOCY HUMANITARNEJ „RES
HUMANAE” – ORGANIZACJA CENTRUM EDUKACJI,
DOKUMENTACJI
I INFORMACJI O AIDS (CEDIA)
Placówka istnieje od 1999 roku. Prowadzi bibliotekę, w której
zgromadzono ponad 1000 krajowych i zagranicznych
publikacji, zapisanych na różnych nośnikach informacji
(książki, czasopisma, broszury, ulotki, kasety VHS, CD).
Porządkują one wiedzę nie tylko w aspekcie medycznym,
lecz także prawnym, etycznym i socjologicznym. Centrum
umożliwia dostęp do internetu oraz wycinków prasowych
dotyczących problematyki HIV i AIDS. Wkrótce katalog
publikacji oraz bazy danych udostępnione będą na stronie www.
Pracownicy CEDII oferują fachową pomoc i poradnictwo w zakresie
prowadzenia działań profilaktycznych, a także opracowują informator o nowych
wydarzeniach dotyczących problematyki HIV i AIDS.
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PROGRAM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. ROZWOJU (UNDP) –
WYDAWNICTWA
PODRĘCZNIK DLA PIELĘGNIAREK
Publikacja pt. „Fakty na temat HIV/AIDS” została opracowana na
podstawie przetłumaczonych i dostosowanych do polskich warunków
wydawnictw Światowej Organizacji Zdrowia. Adresowana jest przede
wszystkim do pielęgniarek i położnych, ale może być również wykorzystywana
przez

innych

pracowników

służby

zdrowia,

nauczycieli

przedmiotów

zawodowych lub pracowników socjalnych. Zawiera omówienie najważniejszych
zagadnień dotyczących problematyki HIV, AIDS.
Podręcznik wydany jest w formie segregatora. Oryginalna szata graficzna
została zaprojektowana w sposób umożliwiający dołączanie własnych notatek
do opracowanych zagadnień oraz informacji przydatnych w codziennej pracy
(np. numery telefonów, adresy lokalnych klinik i aptek, aktualne wytyczne
leczenia).
ULOTKA DLA MŁODZIEŻY
Szatę graficzną ulotki i jej charakter zaproponowali
przedstawiciele

młodzieży

licealnej.

Wydawnictwo

jest

wznowieniem publikacji z 1999 r., która cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym szybkie wyczerpanie
pierwszego nakładu.

38

PROGRAM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. ROZWOJU (UNDP) –
SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW ZWIĄZANE
Z PROMOCJĄ PUBLIKACJI O HIV I AIDS
„Edukacja
młodzieży
szkolnej
w
zakresie
zapobiegania HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą
płciową” to podręcznik przeznaczony dla uczniów gimnazjów
i szkół średnich. Publikacja składa się
z trzech części: „Podręcznika dla twórców
programu edukacyjnego”, „Podręcznika dla
nauczycieli” i ”Ćwiczeń dla uczniów”. Zestaw ten jest
tłumaczeniem materiałów Światowej Organizacji Zdrowia,
stosowanych przez nauczycieli prowadzących profilaktykę
HIV, AIDS na całym świecie.
Prezentacja podręcznika połączona była z seminarium
oraz warsztatami poświęconymi metodyce pracy edukacyjnej
związanej z profilaktyką HIV, AIDS w gimnazjach i szkołach
średnich. W spotkaniu wzięli udział edukatorzy certyfikowani
z dziedziny HIV, AIDS, dydaktyki i seksuologii.
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KONFERENCJE

PROGRAM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. ROZWOJU (UNDP) –
KRAJOWA KONFERENCJA NA TEMAT ANONIMOWEGO
TESTOWANIA W KIERUNKU ZAKAŻENIA HIV ORAZ
PORADNICTWA PRZED I POTESTOWEGO
Konferencja była elementem ogólnopolskiej akcji bezpłatnego
anonimowego

testowania

w

kierunku

HIV,

zorganizowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS pod
hasłem: NIE ŻYJ W NIEPEWNOŚCI! WYKONAJ TEST
NA HIV! Powstała jako wspólna inicjatywa Krajowego
Centrum ds. AIDS, UNDP, Społecznego Komitetu ds.
AIDS,

Wojewódzkiej

Stacji

Sanitarno

-

Epidemiologicznej w Warszawie oraz Stowarzyszenia
Higieny Lecznictwa.
W obradach uczestniczyli lekarze i psycholodzy, zajmujący się
poradnictwem przed i po teście, osoby wykonujące badania w kierunku HIV
oraz koordynatorzy akcji.
W programie konferencji znalazły się wykłady dotyczące obecnej sytuacji
epidemiologicznej w Polsce i na świecie, diagnostyki laboratoryjnej zakażeń
HIV, aspektów klinicznych HIV, AIDS oraz zagadnień etycznych i prawnych
związanych z testowaniem. Ciekawym i ważnym elementem spotkania była
prezentacja dr Davida Millera z UNAIDS z Genewy, pokazująca modele
i standardy minimalne poradnictwa i testowania.
Uczestnicy konferencji zapoznali się z praktycznymi aspektami pracy
osoby prowadzącej poradnictwo około testowe. Dowiedzieli się, jak działają
i jakie mają problemy punkty testowania w różnych ośrodkach w Polsce oraz jak
wygląda formalna strona wykonywania badań w kierunku HIV po reformie
służby zdrowia.
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POLSKA FUNDACJA POMOCY HUMANITARNEJ „RES HUMANAE”
–
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „CZŁOWIEK ŻYJĄCY Z
HIV W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE”
Głównym elementem tegorocznych obchodów Światowego Dnia AIDS
w Polsce była dwudniowa konferencja zorganizowana w Warszawie. Obrady
zgromadziły

około
W

480

osób

spotkaniu

zainteresowanych
uczestniczyli

problematyką

ludzie

żyjący

AIDS.

z

HIV,

przedstawiciele nauk medycznych i społecznych, osoby
reprezentujące władze samorządowe i stacje sanitarno epidemiologiczne, lekarze, pielęgniarki, działacze organizacji
pozarządowych,

dziennikarze.

Honorowy

patronat

nad

imprezą objęła Jolanta Kwaśniewska. Rangę spotkania
podniosła również obecność Ministra Zdrowia – prof. Grzegorza Opali
i Rzecznika Praw Obywatelskich – prof. Andrzeja Zolla.
W czasie sesji inauguracyjnej tradycyjnie odbyła się uroczystość
wręczania

„Czerwonych

Kokardek”.

Odznaczenie,

które

symbolizuje

solidarność z ludźmi zakażonymi i chorymi, otrzymały osoby szczególnie
zasłużone w niesieniu pomocy zakażonym HIV i chorym na AIDS.
W programie konferencji znalazły się zarówno wykłady poświęcone
zagadnieniom medycznym, jak i sesje dotyczące społecznych aspektów
epidemii HIV. Dyskutowano na temat tegorocznego hasła Światowej
Organizacji Zdrowia „Wiele zależy od mężczyzn” oraz związków narkomanii ze
zjawiskiem rozprzestrzeniania się HIV. Rozważano sytuację społeczno –
prawną i psychologiczną dzieci żyjących z HIV oraz dzieci z rodzin dotkniętych
problemem AIDS.
Ciekawą propozycję programową stanowiła sesja poświęcona roli
współczesnych technik medialnych w działaniach profilaktycznych. Uczestnicy
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dyskusji uwypuklili konieczność korzystania z tych środków przekazu
w prowadzeniu akcji prewencyjnych.
Sesja omawiająca medyczne, psychologiczne i społeczne aspekty
poradnictwa przed- i potestowego nawiązywała do ogólnopolskiej akcji
anonimowego testowania: NIE ŻYJ W NIEPEWNOŚCI! WYKONAJ TEST
NA HIV! W czasie jej trwania analizowano problemy zgłaszane przez
pracowników punktów wykonujących badania w kierunku HIV oraz telefonów
zaufania. Podkreślano znaczenie rozmowy z pacjentem zarówno przed, jak i po
wykonaniu testu.
W grupie omawiającej rolę samorządów lokalnych w realizacji Krajowego
Programu

Zapobiegania

Zakażeniom

HIV

i

Opieki

nad

Żyjącymi

z HIV i Chorymi na AIDS na lata 1999 – 2003 zauważono, że aktywność tych
struktur pozwala dostosowywać działania z zakresu profilaktyki HIV do
specyfiki i potrzeb społeczności lokalnych.
Konferencję zakończyły referaty mówiące między innymi o zbieżnych
perspektywach lokalnych i globalnych epidemii AIDS oraz perspektywach
polityki zdrowotnej Unii Europejskiej.

42

STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY WOBEC AIDS
„BĄDŹ Z NAMI” – REGIONALNA KONFERENCJA HIV, AIDS
„POZYTYWNA PRZYSZŁOŚĆ”
Konferencja powstała jako wspólna inicjatywa gdańskiego oddziału
Stowarzyszenia „Bądź z Nami” i szwedzkiej organizacji Positiva Gruppen Syd.
Została zorganizowana w ramach lokalnej współpracy
między regionem Skania i Pomorzem. Obserwatorami
spotkania

byli

również

przedstawiciele

Federacji

Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy. Obrady odbywały się przy
ogromnym udziale mass mediów, co przyczyniło się do
wzrostu zainteresowania społeczeństwa problematyką HIV,
AIDS.
W

czasie

konferencji

zorganizowane

zostały

warsztaty, podczas których dyskutowano na temat sposobów leczenia zakażenia
HIV, relacji pacjent – lekarz, skutków ubocznych leczenia. Poruszono problemy
związane z tworzeniem grup wsparcia dla osób seropozytywnych i ich bliskich
oraz pracą w wolontariacie.
Uczestnicy pracowali w grupach mieszanych (polsko – szwedzkich), aby
uzyskać pełniejszy obraz sytuacji osób żyjących z HIV w poszczególnych
krajach.
Konferencja zakończyła się wizytą w szpitalu zakaźnym w Gdańsku
i domu dziecka, gdzie wychowują się również dzieci zakażone HIV.
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STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY WOBEC AIDS „BĄDŹ Z
NAMI” – IV OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE OSÓB ŻYJĄCYCH Z
HIV, AIDS
W Spotkaniu uczestniczyły osoby seropozytywne ze wszystkich regionów
Polski, a także przedstawiciele Ukrainy, Łotwy i Białorusi. Udział
zagranicznych gości pozwolił na bezpośrednią konfrontację życiowych
doświadczeń, możliwości leczenia, dostępności leków. Umożliwił również
porównanie sytuacji osób żyjących z HIV w tych krajach i w Polsce.
W ramach Spotkania odbyły się sesje plenarne, poświęcone m. in.
najnowszym kierunkom leczenia HIV, AIDS i opiece medycznej dla osób
seropozytywnych w Polsce. Uczestnicy wysłuchali także relacji z XIII
Światowej Konferencji AIDS w Durbanie i wzięli udział w warsztatach
dotyczących redukcji szkód (harm reduction).
STOWARZYSZENIE NA RZECZ PREWENCJI HIV/AIDS I INNYCH
CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ „TADA” –
MIĘDZYNARODOWE
SEMINARIUM
„PROSTYTUCJA
NA
POGRANICZU POLSKO – NIEMIECKIM”
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji, realizujących
programy profilaktyczne dotyczące problematyki HIV, AIDS w Polsce,
Niemczech i Czechach. Celem seminarium była wymiana doświadczeń
z zakresu działań prewencyjnych w rejonie pogranicza oraz ustalenie zasad
dalszej współpracy.
Wygłoszone podczas obrad referaty przedstawiały problemy, jakie
wynikają z istnienia prostytucji na terenach przygranicznych. Omawiały
również społeczne, medyczne i prawne aspekty uprawiania seksu komercyjnego
oraz metody zapobiegania HIV i innym chorobom przenoszonym drogą płciową
w środowisku osób prostytuujących się.
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SZKOLENIA

PROGRAM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. ROZWOJU (UNDP) –
SZKOLENIE DLA CERTYFIKOWANYCH EDUKATORÓW
W szkoleniach uczestniczyły osoby, które w 1998 roku otrzymały
certyfikat edukatora z dziedziny HIV, AIDS wydany przez UNDP
i Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Termin ważności około
sześćdziesięciu certyfikatów upływał w grudniu 2000 roku. Koniecznością było
więc zorganizowanie warsztatów dla ludzi zajmujących się profilaktyką HIV,
w celu zweryfikowania i pogłębienia ich wiedzy.
Techniczny i merytoryczny nadzór nad realizacją szkolenia powierzono
grupie psychologów i lekarzy zajmujących się na co dzień zapobieganiem HIV
oraz leczeniem osób zakażonych i chorych na AIDS.
W trakcie spotkań uczestnicy mogli usystematyzować posiadane
wiadomości na temat epidemii HIV, AIDS, wymienić się doświadczeniami oraz
udoskonalić zasady prowadzenia przez siebie zajęć warsztatowych .
Szkolenia zakończone były egzaminem pisemnym, sprawdzającym
zdobytą wiedzę. Test wyboru zawierał pytania obejmujące wszystkie poruszane
w czasie wykładów zagadnienia. Przedłużenie ważności certyfikatu uzyskiwały
osoby, które zaliczyły część pisemną i wykazały się umiejętnością tworzenia
programów profilaktycznych dla różnych odbiorców.
W programie uwzględnione zostały niemal wszystkie oczekiwania
uczestników, czego dowodem były opinie wyrażane w trakcie zakończenia
spotkania.
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SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI
RZĄDOWYCH I POZARZĄDOWYCH Z KRAJÓW EUROPY
WSCHODNIEJ
Uczestnicy szkolenia reprezentowali rządowe oraz pozarządowe
organizacje i instytucje, zajmujące się profilaktyką HIV, AIDS i narkomanii
w krajach Europy Wschodniej. Przedstawiciele Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii,
Rosji i Rumunii spotkali się ze swoimi partnerami z Polski w celu opracowania
listy podstawowych problemów, strategii ich rozwiązania oraz omówienia zasad
współpracy.
Podczas szkolenia omawiano zagadnienia związane z rozwojem epidemii
HIV na świecie, funkcjonowaniem Krajowego Programu Zapobiegania HIV,
Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS oraz programów realizowanych
przez Biuro ds. Narkomanii. Przybliżano potrzeby osób żyjących z HIV i AIDS,
działalność instytucji realizujących programy metadonowe oraz zasady redukcji
szkód.
Uczestnicy szkolenia odwiedzili również Centrum Pomocy Bliźniemu dla
ludzi zakażonych HIV, uzależnionych od środków odurzających i bezdomnych.
W czasie tej wizyty zobaczyli jak funkcjonuje oddział detoksykacji, dom dla
zakażonych matek samotnie wychowujących dzieci oraz hospicjum.
SZKOLENIA DLA LEKARZY STOMATOLOGÓW ORAZ PERSONELU
GABINETÓW ZABIEGOWYCH
Propozycja szkolenia została przyjęta z dużym zainteresowaniem wśród
licznej grupy stomatologów i osób pracujących w gabinetach zabiegowych.
W związku z tym zorganizowano dziewiętnaście spotkań, w których
uczestniczyło 520 osób.
W czasie szkoleń przypomniano podstawowe wiadomości o HIV i AIDS,
przedstawiono aktualną sytuację epidemiologiczną i sposoby leczenia HIV
z użyciem najnowszych terapii antyretrowirusowych. Bardzo istotnym
elementem kursu była szczegółowa analiza postępowania poekspozycyjnego.

STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY WOBEC AIDS ”BĄDŹ
Z NAMI” – SZKOLENIE WARSZTATOWE DLA PAR
Z PROBLEMEM HIV, AIDS: „RAZEM BYĆ I WYTRWAĆ”
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W spotkaniach brały udział pary z terenu całej Polski. Na prowadzonych
przez psychologa klinicznego warsztatach poruszano problem posiadania
potomstwa przez osoby żyjące z HIV, informowania
o zakażeniu najbliższych – dzieci, rodziców, rodzeństwa oraz
rozmowy na temat choroby. Omawiano różnice w związkach
par

seronegatywnych

i

par

o

odmiennym

statusie

serologicznym. Uczestnicy dowiadywali się co robić, gdy
partner jest chory, w jaki sposób rozwiązywać kryzysy w związku i jak radzić
sobie w przypadku zdrady.
Oprócz zajęć warsztatowych zorganizowano spotkanie z lekarzem
dotyczące leków, leczenia i postępowania w chorobie.

SPOTKANIE TRENINGOWE DLA EDUKATORÓW I TRENERÓW
Szkolenie na temat „Psychospołeczne aspekty AIDS” przeznaczone było
dla edukatorów, działających na terenie południowej Polski. Celem spotkania
było usystematyzowanie, uzupełnienie i zaktualizowanie posiadanej przez
uczestników wiedzy na temat HIV, doskonalenie umiejętności komunikacji
z grupą, wymiana doświadczeń oraz integracja zespołu.
W czasie wykładów poruszano tematy dotyczące metod prowadzenia
warsztatów i sposobów budowania programu szkoleniowego. Uczono jak
mówić o narkotykach i seksualności w kontekście HIV, AIDS.
Warsztaty uświadamiały tempo rozprzestrzeniania się epidemii,
pokazywały różnice między lękiem a strachem, a także skłaniały do zajęcia
własnego stanowiska wobec problemu HIV.
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SZKOLENIE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA PORADNICTWA
PRZED I PO TEŚCIE
Zajęcia na temat „Poradnictwo przed i po teście w kierunku HIV”
przeznaczone były dla osób pracujących z pacjentami uzależnionymi od
narkotyków.
Głównym celem szkolenia było przygotowanie kadry doradców
pracujących z zachowaniem standardów UNAIDS w zakresie profilaktyki HIV
oraz pomocy psychologicznej dla osób zakażonych.
Aby udoskonalić metody udzielania wsparcia osobom otrzymującym
pozytywny wynik testu, podnoszono kwalifikacje ludzi pracujących
w placówkach realizujących poradnictwo.
Podczas kursu przypominano również wiadomości dotyczące HIV, AIDS,
przedstawiano nowoczesne metody leczenia i aktualne statystyki dotyczące
pandemii HIV.

ZAJĘCIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH
PORADNICTWA OKOŁOTESTOWEGO
Spotkanie odbyło się kilka miesięcy po szkoleniu dotyczącym zasad
udzielania poradnictwa przed i po teście. Uczestniczyli w nim lekarze,
psycholodzy i pedagodzy, którzy w tym okresie samodzielnie prowadzili
rozmowy przed i po wykonaniu badania w kierunku HIV.
Szkolenie było cennym uzupełnieniem poprzednich kursów. W czasie
zajęć uczestnicy wymieniali się zdobytymi doświadczeniami. Komentowali
sytuacje, w których pojawiły się trudności i nieznane im wcześniej problemy.
Omawiali także nowe pomysły i techniki pracy warsztatowej.
SZKOLENIE DLA PACJENTÓW I KADRY OŚRODKÓW
REHABILITACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH
Celem projektu była szeroko rozumiana profilaktyka HIV. Wykładowcy
przekazali uczestnikom szkolenia rzetelną i aktualną wiedzę na temat HIV,
AIDS, leczenia antyretrowirusowego i możliwości uzyskania pomocy
medycznej w Polsce. Podczas warsztatów zwrócono uwagę na edukację,
ukierunkowaną na zmianę zachowań na bezpieczniejsze.
W

celu

przełamania

lęku

wobec

zakażonych

przebywających

w ośrodkach, omawiano relacje między pacjentami oraz dyskutowano o mitach
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związanych z HIV i AIDS. Podkreślono potrzebę wspierania osób żyjących
z HIV i AIDS.

FUNDACJA HOMO HOMINI IM. KAROLA FOUCAULD – WARSZTATY
SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI
Warsztaty były elementem kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Żyję bez
ryzyka AIDS”. Jej celem jest szeroko pojęta profilaktyka zakażeń HIV
w

środowisku

rozprzestrzenianiu
profesjonalnemu

młodzieży
wirusa

szkolnej.
jest

przygotowaniu

Zapobieganie

możliwe
nauczycieli,

dzięki
którzy

prowadzić będą zajęcia z młodymi ludźmi.
W czasie kursu uczestnicy otrzymali rzetelną wiedzę o
AIDS. Nauczyli się jak pobudzać młodego człowieka do samodzielnych
przemyśleń i odpowiedzialnych wyborów. Dowiedzieli się również, w jaki
sposób pomóc młodzieży w kształtowaniu tolerancyjnej postawy wobec
żyjących z HIV.
Szkolenia dla nauczycieli zostały przeprowadzone przez edukatorów
profilaktyki AIDS certyfikowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
POLSKA FUNDACJA POMOCY HUMANITARNEJ „RES HUMANAE” –
SZKOLENIE CERTYFIKUJĄCE DLA EDUKATORÓW
Szkolenie przeznaczone było dla osób prowadzących działania
w środowiskach niemedycznych. Uczestnicy rekrutowali się
z różnych rejonów Polski, byli rekomendowani przez stacje
sanitarno – epidemiologiczne oraz organizacje pozarządowe.
Posiadali już pewne doświadczenie w zakresie pracy
prewencyjnej.
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W czasie kursu stosowano różne metody dydaktyczne. W formie
wykładów przedstawiono aktualną sytuację epidemiologiczną, omówiono
prawne i etyczne aspekty HIV, AIDS, struktury organizacyjne i politykę
państwa w zakresie zapobiegania zakażeniom i opieki nad żyjącymi z HIV
i AIDS.
Przedmiotem zajęć warsztatowych była integracja zespołu, kształtowanie
umiejętności pracy w grupie, komunikowanie interpersonalne oraz tworzenie
programów profilaktycznych.
Szkolenie zakończyło się dwuetapowym egzaminem. Po zaliczeniu część
pisemnej i ustnej uczestnicy otrzymywali certyfikat uprawniający do
prowadzenia zajęć z zakresu podstawowej wiedzy o HIV i AIDS.
POLSKA FUNDACJA POMOCY HUMANITARNEJ „RES HUMANAE”–

STAŻE SZKOLENIOWE DLA LEKARZY UKRAIŃSKICH
Staże szkoleniowe zostały zorganizowane w ramach porozumienia
zawartego między przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia Polski i Ukrainy.
Podjęcie międzynarodowej współpracy w zakresie prewencji i terapii AIDS było
konieczne w związku z gwałtownym wzrostem zakażeń HIV
na Ukrainie.
W czasie dwutygodniowych staży, które odbywały się
na przestrzeni dwóch miesięcy, przeszkolono 32 lekarzy ze
szpitali chorób zakaźnych położonych w różnych miastach
Ukrainy. Specjalistyczne szkolenia przeprowadzono w Katedrze i Klinice
Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu, Ośrodku Diagnostyki
i Terapii AIDS w Chorzowie oraz Klinice Chorób Zakaźnych Akademii
Medycznej w Gdańsku.
Celem szkoleń było przekazanie doświadczeń i najnowszej wiedzy
z zakresu diagnostyki i terapii zakażeń HIV oraz zachorowań AIDS, a także
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leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od środków odurzających (terapia
metadonowa).
Polskie doświadczenia były bardzo cenne dla lekarzy, którzy dopiero
podejmują walkę z AIDS w kraju, gdzie problem HIV był do tej pory
niezauważany, a możliwości finansowe są bardzo ograniczone.

SZKOLENIE DLA PIELĘGNIAREK
Spotkania przeznaczone były dla pielęgniarek, pracujących w tych
państwowych placówkach służby zdrowia, w których do tej pory nie odbywały
się szkolenia z zakresu „Medycznych i psychospołecznych aspektów epidemii
HIV, AIDS”.
Podczas jednodniowych warsztatów, prowadzonych głównie metodami
interaktywnymi,

dostarczano

uczestnikom

aktualnej

wiedzy

dotyczącej

medycznych, psychospołecznych i etycznych aspektów HIV i AIDS.
Zaprezentowano światowe strategie zapobiegania HIV, AIDS oraz rozwiązania
krajowe. Omówiono również sposoby ograniczania ryzyka zawodowego
dotyczącego ekspozycji na HIV i procedur poekspozycyjnych.
Istotnym elementem szkolenia była relacja osoby zakażonej, mówiąca
o rzeczywistości życia z HIV. Uświadomiła ona uczestnikom kursu konieczność
wspierania osób seropozytywnych i udzielania im pomocy nie tylko medycznej,
ale i psychicznej.

SZKOLENIE DLA STOMATOLOGÓW
Spotkanie składało się z części wykładowej i warsztatów. Uczestnicy
zapoznawali się z aktualną wiedzą medyczną w zakresie HIV oraz klinicznymi
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i diagnostycznymi aspektami zakażenia. Zajęcia poświęcone bezpieczeństwu
i higienie pracy poprowadził stomatolog, posiadający doświadczenie w leczeniu
osób zakażonych. Uczestnicy mogli więc zadawać pytania, na które
otrzymywali wyczerpującą odpowiedź i wskazówki, ułatwiające praktyczne
wykorzystanie zdobytych wiadomości.
Część warsztatowa poświęcona była omówieniu psychospołecznych
aspektów epidemii HIV, rzeczywistości życia z wirusem. Dotyczyła również
konfrontacji z postawami, myślami i uczuciami wywoływanymi przez HIV.

SZKOLENIE DLA GINEKOLOGÓW I POŁOŻNYCH
Spotkania, w których wzięli udział pracownicy państwowych placówek
służby zdrowia z województwa mazowieckiego, składały się z części
seminaryjnej i warsztatowej.
W czasie kursu szczególny nacisk położono na kwestie dotyczące kobiet
zakażonych HIV. Omówiony został więc rozwój psychoseksualny i jego wpływ
na epidemię AIDS, a także metody diagnostyczne. Ze względu na wskazanie,
aby proponować każdej ciężarnej kobiecie wykonanie testu na HIV, istotnym
elementem było przekazanie praktycznych wiadomości dotyczących zasad
prowadzenia poradnictwa przed i po badaniu w kierunku HIV.
Uczestnicy zapoznali się również ze współczesnymi możliwościami
leczenia, monitorowania zakażenia oraz procedurą, zmniejszającą ryzyko
zakażenia na drodze wertykalnej.
Ważną częścią szkolenia była wymiana poglądów i opinii dotyczących
kwestii kontrowersyjnych, a także podzielenie się własnymi przemyśleniami na
temat HIV i AIDS.
PRACOWNIKÓW LABORATORIÓW
W szkoleniu na temat „Medyczne i psychospołeczne aspekty epidemii HIV,
AIDS. Wykrywanie zakażeń HIV w oparciu o techniki laboratoryjne” brali
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udział pracownicy placówek, znajdujących się na terenie województwa
mazowieckiego.
W

czasie

wykładów

zostały

omówione

aspekty

epidemiologiczne,

nowoczesne metody diagnozowania zakażeń HIV, zasady monitorowania
przebiegu zakażenia oraz procedury postępowania poekspozycyjnego.
Podczas

zajęć

warsztatowych

uczestnicy

dyskutowali

na

temat

anonimowości i dobrowolności testowania, a także kwestii związanych z HIV
i AIDS. Poznali rzeczywistość życia z wirusem i nauczyli się szacowania ryzyka
zakażenia w sytuacjach zawodowych i osobistych.

TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY – SZKOLENIA DLA
PRACOWNIKÓW PUNKTÓW TESTOWANIA
Szkolenia prowadzone były w formie treningowo – warsztatowej. Brali w
nich

udział

pracownicy

terapeutyczni

i

medyczni

sześciu

placówek

Towarzystwa, w których wykonywane są badania w kierunku HIV.
Kurs

miał

na

celu

wyszkolenie

kadry,

zapewniającej

osobom

zgłaszającym się na test profesjonalną i wszechstronną pomoc. Uczestnicy
poznawali procedury testowania, zdobywali umiejętności i wiedzę medyczną
pomocną w pracy z ludźmi, którzy chcą wykonać badanie w kierunku HIV.
W czasie szkolenia przedstawiono standardy udzielania poradnictwa
okołotestowego opracowane przez Światową Organizację Zdrowia oraz aktualne
wiadomości na temat epidemii HIV, AIDS. Omówiono psychologiczne aspekty
zakażenia, a także zasady pracy z młodzieżą, podejmującą ryzykowne
zachowania.
TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY – SZKOLENIE DLA
MŁODZIEŻOWYCH EDUKATORÓW
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Celem

szkolenia

było

przygotowanie

kadry

pedagogicznej

do

prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki HIV, AIDS w środowiskach
młodzieżowych. Uczestnikami kursu byli studenci uniwersytetów i wyższych
szkół pedagogicznych, którzy jako „edukatorzy rówieśniczy” najlepiej dotrą do
młodych ludzi.
Szkolenia odbyły się w Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Opolu, Słupsku,
Warszawie, Zielonej Górze i Wrocławiu. Prowadzone były w formie
wykładowej oraz treningowo – warsztatowej. Uczestnicy poznawali etapy
rozwoju psychoseksualnego człowieka, a także uczyli się jak i kiedy
komunikować się z młodzieżą w ramach edukacji seksualnej i profilaktyki HIV,
AIDS.

STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY
„KARAN” – SZKOLENIA DLA PEDAGOGÓW, KATECHETÓW,
DUCHOWNYCH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI HIV I AIDS
Szkolenia zorganizowano w Kaliszu, Poznaniu i Elblągu. Podczas
realizacji programu

przedstawiono aktualną sytuację

epidemiologiczną,

dostarczono i uporządkowano wiedzę o drogach
i mechanizmach przenoszenia HIV oraz metodach
wykrywania i weryfikowania zakażenia. Zwracano
również uwagę na pozytywne zachowania w sytuacjach sprzyjających ryzyku.
W czasie warsztatów kształtowano społeczną i chrześcijańską postawę
wobec osób żyjących z HIV i AIDS. Postulowano akceptację, współczucie,
życzliwość i konieczność niesienia pomocy zakażonym i chorym.
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ZAKUPY LEKÓW, TESTÓW I SZCZEPIONEK
W ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS dokonano zakupu leków
antyretrowirusowych, testów diagnostycznych i szczepionek. Leki zostały
przekazane do ośrodków zajmujących się leczeniem zakażonych HIV i chorych
na AIDS.
TESTY DIAGNOSTYCZNE
Testy przesiewowe do wykrywania zakażenia HIV (przeciwciał anty - HIV
w surowicy krwi) zostały przekazane do punktów anonimowego i bezpłatnego
badania w kierunku zakażenia HIV w ramach akcji zorganizowanej 1 grudnia
pod hasłem: NIE ŻYJ W NIEPEWNOŚCI! WYKONAJ TEST NA HIV!
Testy do oznaczania poziomu wiremii HIV
Zostały wykorzystane do monitorowania przebiegu zakażenia HIV i leczenia
AIDS lekami antyretrowirusowymi.
Testy do genotypowania i oznaczania lekooporności
Prowadzenie terapii antyretrowirusowej i potwierdzenie jej niepowodzeń
wymagają weryfikacji przy wykorzystaniu testów. Pozwalają one określić, jakie
leki powinny być stosowane w przypadkach klinicznych, wymagających
zmiany.
SZCZEPIONKI DLA NIEMOWLĄT I DZIECI URODZONYCH PRZEZ
MATKI ŻYJĄCE Z HIV I CHORE NA AIDS
Uzupełnienie kalendarza szczepień, zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia
z zabezpieczeniem szacunkowym (przewidywane porody).
Szczepionki w całości zostały przekazane do Kliniki Chorób Zakaźnych
Wieku Dziecięcego AM w Warszawie.
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